
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  11@02@2021  

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps  

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

1- o/kkZ  

xq-j-u- 

24/2021 

कऱम 

 379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

टे्रन न.ं02295 

शंघममत्रा एक्श 

चे कोच नं.S/8 

बर्थ नं.39ळरून 

रे.स्टे.बल्षारऴा 
येर्ुन गाडी 
शुटल्यानंतर. 

 

09/01/2021

चे 
03.10 ळा 

 

11/02/2021 

चे 
16.00 ळा 

 

श्री कंुदन कुमार 
S/o शुननऱ 

कुमार गुप्ता 
ळय 19 ळवथ 

रा.मंगऱ भळन 

मदनीमऱ 

पो.स्टे.षाजीपुर 
जज.ळैऴाऱी 

(बबषार राज्य) 

मो.नं. 
9097392082 

 

vKkr एकुन  14,100/ रु 
एक Realme3 Pro कं.चा 
मोबाईऱ त्यात एअरटेऱ 

मशम नं.9097392082, 

IMEI no. 

862162047043034 

कक.14,100/- रू.चा माऱ 

 

fujad यातीऱ कियाथदी मजकुर षे   दद.08/01/2021 रोजी टे्रन 

नं.02295 शंघममत्रा एक्श च ेकोच नं.S/8 बर्थ नं.39ळरून 

रे.स्टे.पेरांबुर ते दानापुर अशा प्रळाश करीत अशतांना 
प्रळाशादरम्यान त्यांनी आपऱा ळरीऱ ळर्थनाचा 
मोबाईऱ बर्थ जळलीऱ चाजजथगऱा बोडथऱा ऱाळुन झोपऱे 

अशता कोर्ीतरी अहात चोरट्यान े त्याचा झोपेचा 
िायदा घेळुन मोबाईऱ चोरून नेऱा lnj xqUgÓkps 

dkxni=s iks-LVs yk मा.पोऱीश अधिसक ऱोषमागथ 
नागपुर यांचे कायाथऱयीन पत्र क्र.आर/23/ळगथ/2021-

633 दद.04/02/2021 अन्ळये  दाखऱ  

पो.ना. 
06 

मंडऱळार 

2 vdksyk 

xq-j-u- 

15/2021

कऱम 

379 IPC  

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

  टे्रन 02035 

ऩुणे नागऩुर 

एक्श चे कोच 

नं. S/4 फथथ नं. 
65 ळरून  

रे.स्टे.अकोऱा 
येण्याच्या 05 

मिनटाऩुर्ळथ 
ऱसात आऱे. 

 

 
10/02/2021  

 चे 04.40 ळा 
दरम्यान 

 
11/02/2021  

चे  13.53 

शररता शंजय 

अषीर ळय 40 

ळवथ धंदा- िजुरी 
रा. फोरगाळ 

षनुिान िंदीर 
जळल जुनी 
ळस्ती नागऩुर 

िो.नं. 
9595753342 

 

अहात एकुन  8,500/ रु 
एक कॉऱेज फँग गुऱाफी 
रंगाची त्यात एक ऩांढ-या 
रंगाचा MI कंऩनीचा िोफाईऱ   

त्यात मशि  no. 

7038051858 , ककंित 

6000/-रू , एक छोटी ऩशथ 
त्यात 2500/-रू रोख , ATM 

काडथ फँक ऑप िषाराष्ट्ट्राच े

अशा एकुण 8500/-रू चा िाऱ 

. 

fujad  ळरीऱ ता. ळेली ळ ठीकाणी यातीऱ कपयाथदी िजकूर   षे 

टे्रन 02035 ऩुणे नागऩुर एक्श चे कोच नं. S/4 फथथ नं. 65 

ळरून ऩुणे ते नागऩुर अशा प्रळाश करीत अशताना  
प्रळाशा दरम्यान  रेल्ळे स्टेऴन अकोऱा येण्याचा 05 

मिटाऩुळी झोऩ उघडल्याळर कपयाथदी यांच्या ऱसात 

आऱे की कोणीतरी अहात चोरट्यान े कपयाथदी यांच्या 
झोऩेचा पायदा घेळुन त्यांची एक कॉऱेज फँग  िुद्दाि 

ऱफाडीन े चोरूऩ नेऱे ळरून  कऱि  379 IPC प्रिाण े

गुन्षा दाखऱ  रेल्ळे ऩोऱीश स्टेऴन फडनेरा येथीऱ 

जा.कं्र. 142/2021  दद. 10/02/2021 अन्ळये इकडीऱ 

आळक कं्र.89/2021 दद.11/02/2021  अन्ळये गुन््याच े

कागदऩत्र ड्युटी िदतगार NK/752 ऩाटीऱ यांनी गुन्षा 
दाखऱ करणे कािी आणुन ददल्याने  िा. PSO शो  यांच े

आदेऴान्ळये गुन्षा दाखऱ  

 

NK/99 

दायिा  



Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh   

                                     

 

 

 YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

                                                             

 

                                                               

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1- fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o 

osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj CR. No.44/21 कलम  20 B,C 
29 NDPS प्रमाणे  

दद. 5/02/21 चे 
02/41  वा PCR 
11.02.2021  ikosrks- 

1) श्रीमती ददपा रानी कौशल दकशोर वय 71 वषष, रा. थैदलया दि. बहराईच उ.प्र. हल्ली म.ु नोएडा सेक्टर -31 दनठारी गाव   
2) दवनोती दवकास बमषन वय 45 वषष, रा. मंगलवाडी मालदा दि.मालदा प.बंगाल हल्ली म.ु नोएडा सेक्टर -31 दनठारी गाव   
 

 


